แบบ 1

ใบสมัครกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
เลขที่สมาชิก……………………
วันที่……….. เดือน………………. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………..…………..…..…………อายุ…..........ปี ตาแหน่ง.............................................
สังกัด...........................................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่…….…..….หมู่ท…ี่ ……….ตาบล……………………………
อาเภอ………………….…..……จังหวัด……………………….….เบอร์โทรศัพท์....................................................
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ……….…………………..บาทมีความประสงค์จะส่งเงินสัจจะสะสมเดือนละ...............................บาท
ข้าพเจ้าเข้าใจหลักการและเห็นชอบตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรีเป็นอย่าง
ดีและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัดและขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็น
ความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………….ผู้สมัคร
(……………………………………………)
การพิจารณาของเลขานุการ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก
ไม่สมควรรับเข้าเป็นสมาชิกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ .................................................
ลงชื่อ…………………………………………….เลขานุการ
(……………………………………………)
การพิจารณาของคณะกรรมการอานวยการ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………………………………………….ประธานคณะกรรมการอานวยการ
(……………………………………………)

แบบ 2

ใบลาออกกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
เลขที่สมาชิก……………………
วันที่……….. เดือน………………. พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………..…………..…..………….... ตาแหน่ง.......................................................
สังกัด............................................................ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่.......................................................
เนื่องจาก...................................................................................................
ข้าพเจ้ามีเงินสัจจะสะสมจานวน................................บาท มีหนี้ค้างชาระ จานวน...............................บาท ยินดี
ให้คณะกรรมการหักเงินสัจจะสะสมเพื่อชาระหนี้ หากไม่เพียงพอขอชาระส่วนที่ขาดภายในวันที่......................................
ลงชื่อ…………………………………………….สมาชิก
(……………………………………………)
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
 ไม่มีภาระการค้าประกันเงินกู้ของสมาชิก
 ไม่มีหนี้ค้างชาระเห็นควรคืนเงินสัจจะสะสม จานวน..............................บาท
 หักหนี้ค้างชาระแล้วเหลือเงินสัจจะสะสม จานวน..............................บาท
 หักหนี้ค้างชาระแล้วเห็นควรเรียกเงินเพิ่ม จานวน..............................บาท
ลงชื่อ…………………………………………….เจ้าหน้าที่
(……………………………………………)
ความเห็นของพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………….
(……………………………………………)
ตาแหน่ง.....................................................
การพิจารณาของเลขานุการ
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………………. เลขานุการ
(……………………………………………)
การพิจารณาของประธานคณะกรรมการอานวยการ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………………………………………….ประธานคณะกรรมการอานวยการ
(……………………………………………)

แบบ 3

แบบขอรับเงินสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
เขียนที่......................................................
วันที่……….. เดือน………………. พ.ศ. …………
ข้าพเจ้ า (นาย/นาง/น.ส.)………………………..…………..…..………...............…สมาชิ กเลขที่ … .......................
ตาแหน่ง.........................................................................................สังกัด............................................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................มี ความประสงค์จะขอรับเงินสวัสดิการช่วยสมาชิก เนื่องจาก..................................
.............................................................................เมื่อวันที่................................................................... ดังนี้
 เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีป่วยนอนโรงพยาบาล จานวน ......................... บาท
 เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีบิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตร เสียชีวิต
จานวน .............................. บาท
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
คำรับรองของผู้บังคับบัญชำ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

หลักฐานการรับเงินสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
ได้รับเงินสวัสดิการช่วยสมาชิกกรณีป่วยนอนโรงพยาบาล บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต
 สามี/ภรรยาเสียชีวิต  บุตรเสียชีวิต
จานวน........................................บาท (.................................................................................) แล้ว
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)

แบบ 4

แบบรับรองสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
กรณีสมาชิกย้ายออกจากจังหวัดลพบุรี
วันที่……….. เดือน……………….………. พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………..…………..…..…..........……….... สมาชิกเลขที่..........................
ได้ย้ายพื้นที่ปฏิบัติราชการไปที่.............................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................
มีความประสงค์ที่จะยังคงเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี โดยสามารถส่งเงินสัจจะสะสม และชาระหนี้
ให้แก่กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี ได้ตรงตามเวลาและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์พัฒนา
ชุมชนลพบุรีอย่างเคร่งครัด
โดยมีสมาชิกผู้รับรอง 2 คน ดังนี้
1. (นาย/นาง/น.ส.)………………………..…………..…..…..........………....สมาชิกเลขที่..................................
2. (นาย/นาง/น.ส.)………………………..…………..…..…..........……….... สมาชิกเลขที่..................................
ลงชื่อ…………………………………………….สมาชิก
(……………………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………….สมาชิกผู้รับรอง
(……………………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………….สมาชิกผู้รับรอง
(……………………………………………)
การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริม
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………….ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
(……………………………………………)
การพิจารณาของประธานคณะกรรมการอานวยการ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………………………………………….ประธานคณะกรรมการอานวยการ
(……………………………………………)
หมายเหตุ :การรับรองสมาชิกกรณีสมาชิกย้ายออกจากจังหวัดลพบุรีแต่ยังคงสมาชิกภาพ
กรณีที่สมาชิกมีหนี้ค้างชาระผู้รับรองเป็นผู้ค้าประกันและหรือพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
กรณีสมาชิกไม่มีหนี้ค้างชาระ ผู้รับรองเป็นพัฒนาการอาเภอและสมาชิก

แบบ 5

แบบแสดงควำมจำนงเพิ่ม/ลด เงินสัจจะรำยเดือนสมำชิกกลุ่มออมทรัพย์พัฒนำชุมชนลพบุรี
เลขที่
สมำชิก

ชื่อ - สกุล

อำเภอ..............................
จำนวนเงินสัจจะสะสมรำยเดือน
ปี ................(เดิม) ปี ................(ใหม่)

(ลงชื่อ).....................................................
(.......................................................)
พัฒนาการอาเภอ......................................

ลำยมือชื่อ

แบบ 6

แบบใบสำคัญรับเงิน
ที่ .....................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขที่...................................................
ถนน......................ตาบล....................................อาเภอ................................จังหวัด.................................ได้รับเงินจาก
กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

รวมเงิน (สามหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงิน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................................)

คาขอกู้เงินประเภทสามัญ
กลุม่ ออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี

แบบ 7ก

เขียนที่ ..................................................................
วันที่.....................................................................
เรียน คณะกรรมการเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
ข้าพเจ้า.....................................................ตาแหน่ง....................................................เลขที่สมาชิก...............
อาเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย..........................................มีเงินออมสะสม........................บาท มีหนี้คงเหลือ............. ..................บาท
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญกลุ่มออมทรัพย์ฯ จานวน..........................บาท (.......................................................... .)
โดยกาหนดชาระเป็นงวดรายเดือน จานวน....................งวด (ไม่เกิน 60 งวด)
ในการกู้เงินสามัญดังกล่าวข้าพเจ้ามีผู้ค้าประกัน จานวน...................คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

เลขที่
สมาชิก

จานวนเงินออม

จานวนสัญญา
ที่ค้าประกัน

ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน

การชาระเงินดังกล่าวข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี และขอรับรองว่า
ข้อความข้างต้นเป็นความจริง
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ขอกู้
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(......................................................)

สาหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ
รวมทั้งสัญญานี้ผู้ค้าประกันทุกราย ได้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ไม่เกิน 3 ราย
จานวนเงินออมที่สมาชิกและผู้ค้าประกันฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์ฯ รวมจานวน...................................บาท
จานวนเงินที่เห็นควรอนุมัติ..............................บาท (...................................................................................)
จานวนเงินกู้สามัญคงเหลือ..............................บาท ผู้กู้จะได้รับเงินกู้หลัง หักชาระหนี้แล้ว............................บาท
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................................)
คณะกรรมการเงินกู้
อนุมัติ.....................................................................บาท
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(......................................................)

(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการ
(......................................................)

แบบ 7ข

เลขที่สัญญา.................../..................ลงวันที่ ..........................
สัญญาเงินกู้ประเภทสามัญ
กลุม่ ออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
เขียนทีส่ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
วันที่................................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้า. ..........................................อายุ.........ปี เลขที่สมาชิก........เลขประจาตัวประชาชน.....................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้........................................................................ตาแหน่ง................................................................
สังกัด อาเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย.........................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน........................................บาท (...........................................................................)
เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้.....................................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจา นวนดังกล่าวนี้
โดยถูกต้องแล้ว โดยขอชาระคืน.......................งวด (ไม่เกิน 60 งวด)
ข้อ 3.ข้าพเจ้าตกลงชาระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุกเดือน ตามระเบียบที่กาหนด เริ่มชาระงวด
แรกภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นั บ จากวัน ที่ เริ่มสั ญ ญาเงินกู้ โดยวิธีผ่ อนช าระเงิน กู้เป็ นงวดรายเดือน และใช้อัตรา
ดอกเบี้ยตามระเบียบที่กาหนด
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้กลุ่มออมทรัพย์ ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน
เงิน หุ้ น เงิน ฝาก เงิน บ าเหน็ จ บ านาญ หรือเงิน ได้อื่นใดที่ท างราชการพึ งจ่ายให้ ข้าพเจ้าเพื่ อช าระหนี้ ดังกล่ าวคืนให้
กลุ่มออมทรัพย์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 5. หากข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ถึงสามคราว เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ งดอกเบี้ย และค่าปรับในทันที โดยมิต้อง
คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ถอนเงินสัจจะสะสม เงินปันผล หรือเงิน
อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ มาชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้จนครบถ้วน
ข้อ 7. กรณีที่ผู้กู้ได้กู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ มากกว่าจานวนเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์ฯผู้กู้ตก
ลงจัดหาผู้ค้าประกันเพื่อเป็นหลักประกันการชาระหนี้เงินกู้คืนตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ฯ
(ลงชื่อ)......................................................ผู้กู้
(ลงชื่อ)......................................................พยาน/ทายาท
(......................................................)
(......................................................)
ผู้คาประกัน(กรณีเงินสัจจะสะสมน้อยกว่าเงินกู้)
1. ข้าพเจ้า..................................................ตาแหน่ง............................................................เลขที่สมาชิก.............
2. ข้าพเจ้า..................................................ตาแหน่ง............................................................เลขที่สมาชิก.............
3. ข้าพเจ้า..................................................ตาแหน่ง............................................................เลขที่สมาชิก.............
ขอเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ของ........................................................ซึ่งได้กู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชน
ลพบุรี จานวน...........................บาท หากผู้กู้ไม่ส่งชาระหนี้เงินกู้ภายในกาหนดเวลาข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชาระหนี้ แทน
ในส่วนที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยยินยอมให้หักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินเดือนหรือ เงินรายได้ประจาเดือนของข้าพเจ้าใน
วันที่ 5 ของเดือน ตั้งแต่เดือนที่ผู้กู้ขาดการส่งชาระเงินกู้ไปจนครบหนี้เงินกู้
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และเป็นความยินยอมโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ค้าประกัน
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ค้าประกัน
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ค้าประกัน
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(......................................................)

แบบ 8

เลขที่สัญญา.................../..................ลงวันที่ ..........................
คาขอกู้และสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
กลุม่ ออมทรัพย์พัฒนาชุมชนลพบุรี
เขียนที่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
วันที่..........................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้า.........................................อายุ.........ปี เลขที่สมาชิก..........เลขประจาตัวประชาชน.....................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้........................................................................ตาแหน่ง..............................................................
เงินเดือน.............................สังกัด อาเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย...............................................โทรศัพท์มือถือ...................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน........................................บาท (........................................................ ...................)
เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้.....................................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจา นวนดังกล่าวนี้
โดยถูกต้องแล้ว โดยขอชาระคืน.......................งวด (ไม่เกิน 60 งวด)
ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงชาระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุกเดือน ตามระเบียบที่กาหนด เริ่มชาระ
งวดแรกภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู้ โดยวิธีผ่อนชาระเงินกู้เป็นงวดรายเดือน และใช้อัตรา
ดอกเบี้ยตามระเบียบที่กาหนด
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้ราย
เดือนเงินสัจจะสะสม เงินบาเหน็จบานาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ทางราชการพึงจ่ายให้ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ดังกล่าวคืนให้
กลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 5. หากข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ถึงสามคราว เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องคานึงถึง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ถอนเงินสัจจะสะสมของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ทั้งหมด เงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ มาชาระหนี้ตามสัญญากู้เงิน
นี้จนครบถ้วน
(ลงชื่อ)......................................................ผู้กู้
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................พยาน/ทายาท
(......................................................)

สาหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ
จานวนเงินที่เห็นควรอนุมัติ..............................บาท (...................................................................................)
จานวนเงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ..............................บาท ผู้กู้จะได้รับเงินกู้หลังหักชาระหนี้แล้ว...........................บาท
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................................)

คณะกรรมการเงินกู้
อนุมัติ..............................................................บาท
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(......................................................)

(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการ

แบบ 9

หนังสื อรับรองทำนิติกรรมกลุ่มออมทรัพย์พฒั นำชุมชนลพบุรี
วันที่....................................................................
ข้ำพเจ้ำ.............................................................................อำยุ..........ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่...................................
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........................................................จังหวัด....................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว......................................................................................................................
เป็ น ...........................................................................................................................ของข้ำพเจ้ำ ได้ทำนิติกรรมเรื่ อง
กูเ้ งินฉุ กเฉิ น

จำนวนเงิน.......................บำท (..............................................................................)

กูเ้ งินสำมัญ

จำนวนเงิน.......................บำท (..............................................................................)

เพื่อเป็ นหลักฐำน จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ.........................................................สำมี/ภรรยำ/ทำยำท
ลงชื่อ.........................................................พยำน
ลงชื่อ.........................................................พยำน
ขอรับรองว่ำ ลำยมือชื่อข้ำงต้นเป็ นลำยมือชื่อของ.......................................................................................
สำมี/ภรรยำ/ทำยำท ของข้ำพเจ้ำจริ ง

ลงชื่อ.........................................................สมำชิกผูก้ ู้
....................../........................./.................
หมำยเหตุ
1. ใช้ในกรณี ที่สมำชิกอยูน่ อกจังหวัดลพบุรี และสมำชิกที่เกษียณอำยุรำชกำร
2. แนบสำเนำบัตรประชำชนของสำมี/ภรรยำ/ทำยำท พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

